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ويژه نامه كميته هاي تخـصصـي انجمن     

كميته هاي تخصصي؛ 
بازوان بالندگي انجمن

سيد مسعود همايونفر
رييس انجمن

در عصر حاضر، منابع انس��اني، مهم ترين عامل و 
محرك اقتصاد به ش��مار مي رود و به همين لحاظ، 
توسعه منابع انساني هم از ديدگاه سازمان ها و بنگاه ها 
و ه��م از ديدگاه ملي، حائز اهميت فراواني اس��ت. 
مديران س��ازمان ها تالش مي كنند كه در راس��تاي 
دس��ت يابي به اهداف استراتژيك خود، و متناسب با 
شرايط سازمان خود، نيروهاي كارآمد را جذب كنند. 
و با به كارگيري سيس��تم ها و تكنيك هاي مدرن در 

نگهداري و توسعه آنها بكوشند. از سويي 
ديگر برنامه ريزان و سياستگذاران كشور 
ت��الش دارند تا با وضع قوانين، مقررات و 
آيين نامه ها و اجراي طرح هاي ملي، توان 
ني��روي كار را ارتق��اء دهند و بازار كار را 
هر چه رقابتي تر سازند و با افزايش سطح 

مهارت ها بر اشتغال مولد بيفزايند.
در جوامع امروزين، در كنار دو س��طح 

تصميم گيري كه به آنها اش��اره شد، نهادهاي مدني 
نيز شكل مي گيرند تا بتوانند در مراحل تصميم سازي 
و اجراي برنامه هاي توسعه، مشاركت كنند و به عنوان 
ي��ك حلقه رابط بين بنگاه  ها و نهادهاي تصميم گيري 
مل��ي عمل كنن��د. انجمن ها به عنوان يك��ي از انواع 
س��ازمان هاي غيردولت��ي، از جمله اين ن��وع نهادها 

هستند. 

» انجمن مديريت منابع انساني ايران« 
فلس��فه اصلي تاس��يس خود را براساس 
همي��ن رس��الت تعريف كرده اس��ت و 
از بدو تاس��يس، تالش داش��ته است تا 
ضم��ن گرد هم آوردن نيرو هاي فعال در 
عرصه منابع انس��اني، ش��امل استادان 
كارشناس��ان  مدي��ران،  دانش��گاهي، 
و متخصص��ان در رده ه��اي مختل��ف 
س��ازماني، به س��اماندهي فعاليت ه��اي حرفه اي 
در اي��ن ح��وزه پرداخته و در گس��ترش و توس��عه 
مفاهي��م نوي��ن مديريت منابع انس��اني و معرفي 
نظام ه��ا و ابزارهاي نوين مديريتي، تجزيه و تحليل 
رخدادهاي اجتماعي و ارائه نظرات و پيش��نهادها به 
تصميم گي��ران كالن جامعه، نق��ش فعال و موثري 

را ايفا كند.

كميته هاي تخصصي چگونه شكل گرفت
پي��رو اقداماتي كه پي��ش از اين در همايش ها و 
كنفرانس هاي منابع انساني صورت گرفته بود، عصر 
روز سه ش��نبه 21 تيرماه 1384 در ساختمان توسعه 
مديريت، اتفاق درخور توجه اي رخ داد و آن تشكيل و 

شروع به كار كميته هاي تخصصي زير بود:
é كميته تخصصي توسعه منابع انساني

é كميته تخصصي جذب، اس��تخدام، جبران 
خدمت و مزايا

é كميته تخصصي مديريت دانش و سرمايه 
فكري

é كميته تخصصي مديريت عملكرد
é كميته تخصصي استراتژي و برنامه ريزي 

منابع انساني
é كميته تخصصي توسعه مشاركت

در چارچ��وب آئين نامه ه��اي مص��وب، اين 
كميته ها از ميان اعضاء خود از طريق انتخابات، 
رئيس و نايب رئيس و يك نفر منش��ي انتخاب 

كردند و بدين سان فعاليت رسمي آغاز شد. ه8
فح

 ص
در
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ا
سرآغاز

انتخابات جديد هيأت مديره انجمن 
مديريت منابع انساني و تقسيم وظايف 

در قالب گروه هاي كاري

عملكرد كميته هاي تخصصي
در 2 سالي كه گذشت



بررسي نحوه انتخابات هيأت رئيسه
كميته هاي تخصصي در شوراي راهبردي

تيرم��اه امس��ال هيأت مدي��ره جديد انجمن 
مديريت منابع انس��اني ايران در مجمع عمومي 
ع��ادي كه با حض��ور اعضاء حقيق��ي و حقوقي 
واجد ش��رايط برگزار شده بود، انتخاب شدند. به 
منظور پيگيري شايس��ته تر كارهاي انجمن، هر 

يك از اعضاي هيأت مديره جديد به ترتيب زير 
مس��ئوليت گروه هاي كاري را بر عهده گرفتند؛ 
كه رئيس انجمن مديريت منابع انس��اني ايران، 
مس��ئول گروه هماهنگي كميته هاي تخصصي 

شد.

انتظ��ار مي رود با اي��ن انتخاب، فعاليت دوره 
جدي��د كميته هاي تخصصي با ح��ال و هوايي 

مطلوب تر از گذشته تداوم يابد.
1. گروه آموزش و پژوهش با مسئوليت آقاي 
دكتر هاش��مي و عضويت آقايان دكتر غفاري و 

مهندس همايونفر
2. گ��روه ارتباط��ات، عضوي��ت و ش��عب با 
مسئوليت آقاي مهندس بيات و عضويت آقايان 

مهندس عليخواه، عزيزاللهي و بذلي
3. گروه پش��تيباني و اجرايي با مس��ئوليت 
آقاي مهندس بيژني و عضويت آقاي مهندس 

جوان
4. گ��روه ط��رح و برنامه با مس��ئوليت آقاي 
مهن��دس بذل��ي و عضوي��ت آق��اي مهندس 

عليخواه
5. گروه مشاوره و پروژه ها با مسئوليت آقاي 

دكتر غفاري و عضويت آقاي دكتر هاشمي
6. گروه هماهنگ��ي كميته هاي تخصصي با 
مس��ئوليت آقاي مهن��دس همايونفر و عضويت 

مهندس بيژني 

به منظور بررس��ي و تدوين برنامه زمانبندي 
انجام انتخابات هيأت رئيس��ه  جديد كميته هاي 
تخصصي براس��اس ماده 13 آئين نامه اجرايي 
يكپارچ��ه كميته ه��اي تخصص��ي، در مورخه 
86/9/11 با حضور رئيس و دبير انجمن مديريت 
منابع انس��اني ايران، هيأت رئيس��ه كميته هاي 
تخصصي در محل انجمن تشكيل جلسه دادند. 
در اي��ن جلس��ه، زم��ان و نح��وه انتخابات آتي 
كميته هاي تخصصي به ش��رح زير مورد بررسي 

و موافقت قرار گرفت:
1. انتخاب��ات در بهم��ن ماه امس��ال صورت 
گي��رد، بدين منظور براي تمامي اعضا حقيقي و 

حقوقي دعوت نامه كتبي ارسال شود.
2. در م��ورد تش��كيل كميته هاي تخصصي 
جديد در صورت داشتن متقاضي به تعداد كافي 
براب��ر آئين نامه تش��كيل كميته هاي تخصصي، 

تصميمات الزم اتخاذ مي شود.
3. براي انسجام بيشتر در كارها و برگزاري 
جلس��ات منظ��م و پيگيري هاي الزم، كميته 
راهب��ردي كميته ه��اي تخصص��ي تش��كيل 

شود.

4. از اعض��اء فع��ال كميته ه��اي تخصصي و 
همچنين مديران ش��ركت هايي كه در پيش��برد 
اهداف انجمن و كميته ها همكاري داش��ته اند، 
به پيشنهاد رؤساي كميته هاي تخصصي و تأييد 

رئيس انجمن قدرداني شد.

انتخابات جديد هيأت مديره انجمن مديريت 
منابع انساني و تقسيم وظايف در قالب گروه هاي كاري
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كميته هاي تخصصي از بدو تأس��يس تاكنون عملكردي مثبت داشتند. 
حضور مسئوالنه در جلسات برنامه ريزي شده، شركت فعال در همايش ها 
و كنفرانس ها، برگزاري كالس  و كارگاه هاي آموزشي، برگزاري كلينيك 
مش��اوره و ساير فعاليت هاي مرتبط از دستاوردهاي كميته هاي تخصصي 
در طول مدت 2 س��ال گذش��ته است. هر چند فعاليت بعضي از كميته هاي 
تخصصي به داليل مختلف نس��بت به شروع كار آنها، كمي كم رنگ شده 
ب��ود، ول��ي بايد اذعان كرد ب��ا توجه به منابع موج��ود عملكرد آنها خوب 

ارزيابي مي شود.

اميد است هيأت رئيسه هاي جديد كه به زودي با رأي اعضاي انجمن 
مديري��ت منابع انس��اني ايران انتخاب مي ش��وند، در تعاملي متقابل و با 
به كارگيري توان بالقوه تك تك اعضاء با شور و حرارت ديگر، فعاليت هاي 
خود را در چارچوب آئين نامه هاي مصوب انجمن مديريت منابع انس��اني 
گس��ترش دهند. ضمن ارج نهادن به عملكرد كميته هاي تخصصي، اهم 

فعاليت آنها به شرح زير اعالم مي شود:

كميته تخصصي مديريت عملكرد:
1. ارايه 3 مقاله با عناوين )اس��تاندارد توس��عه گر منابع انساني(، )مورد 
كاوي اس��تراتژي توس��عه منابع انس��اني( و )مديريت عملك��رد ناب( در 

كنفرانس بين المللي توسعه منابع انساني و كنفرانس بين المللي مديريت
2. تدوين PROPOSAL جامع با عنوان »س��نجش رضايت اعضاء 
هيأت مديره ايدرو« براي مش��اركت در پروژه هاي انجمن مديريت منابع 

انساني ايران
»AC 3. برگزاري همايش »جذب نيروي انساني با رويكرد

4. اراي��ه مق��االت »مديريت عملكرد و كاركردهاي آن« و چاپ آن در 
ماهنامه انجمن مديريت منابع انساني ايران

5. تهيه مدل آسيب شناسي عملكرد انجمن مديريت منابع انساني
6. مش��اركت در برگزاري كنفرانس توس��عه منابع انس��اني و برگزاري 

كلينيك مشاوره تخصصي مديريت عملكرد براي سازمان ها
7. امكان سنجي و تدوين مدل ملي مديريت عملكرد

كميتـه تخصصـي جـذب، اسـتخدام، جبـران خدمت و 
مزايا:

1. برگزاري همايش مركز ارزيابي
2. اراي��ه 2 مقال��ه تخصصي و چاپ آن در ويژه نامه كنفرانس توس��عه 

منابع انساني
3. حض��ور فعال در غرفه انجمن در زمان برگزاري س��ومين كنفرانس 

توسعه منابع انساني

4. برگزاري كارگاه آموزشي مراكز ارزيابي در سومين كنفرانس توسعه 
منابع انساني

5. برگزاري جلس��ه مش��ترك كميته هاي تخصصي براي هم انديشي 
توسعه منابع انساني

6. برگزاري كلينيك مش��اوره تخصصي در س��ومين كنفرانس توسعه 
منابع انساني

كميتـه تخصصـي اسـتراتژي و برنامه ريـزي منابـع 
انساني:

»LENS 1. برگزاري كارگاه  آموزشي با عنوان »معرفي مدل
2. ارايه مقاله و مطالب تخصصي براي درج در خبرنامه انجمن

عملكرد كميته هاي تخصصي در 2 سالي كه گذشت
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قدرداني از اعضاء فعال كميته هاي تخصصي
بنا به پيش��نهاد كميته تخصصي جذب، اس��تخدام، جبران خدمت 
و مزايا و موافقت هيأت مديره انجمن مديريت منابع انس��اني ايران،  
مق��رر ش��د از اعضاي فعال كميته هاي تخصص��ي و مديراني كه به 
نحوي در پيش��رفت اهداف كميته هاي تخصص��ي، انجمن را ياري 
كردند در جلس��ه انتخابات جديد هيأت رئيسه كميته هاي تخصصي، 
قدرداني به عمل آيد. بخش��ي از ش��اخص هاي اين انتخاب به شرح 

زير است:
1. ميزان حضور فعال در جلسات هيأت رئيس

2. مشاركت در برگزاري كارگاه و كلينيك آموزشي
3. ارايه مقاله در خبرنامه انجمن و نشريات مرتبط

4. ارايه تجربه در همايش هاي برگزار ش��ده توس��ط انجمن يا آن 
كميته

5. حضور در جلساتي كه توسط انجمن يا آن كميته پيشنهاد شده 
است. 

برگزاري نهمين گردهمايي 
تخصصي مديران  

منابع انساني با عنوان 
توانمندسازي بنگاه ها براي 

كسب جايزه ملي منابع 
انساني

ب��ا هم��ت انجمن مديري��ت منابع انس��اني ايران و حمايت س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازي صناي��ع ايران، نهمي��ن گردهماي��ي تخصصي با 
عنوان »توانمندس��ازي بنگاه ها براي كسب جايزه ملي منابع انساني« از 
مجموعه چالش هاي پيش روي مديران منابع انس��اني در ايران با رويكرد 
دانايي محوري و جهاني س��ازي در روز دوش��نبه مورخ 86/7/30 با حضور 
121 نفر از معاونان و مديران منابع انس��اني ش��ركت هاي تحت پوش��ش 
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سالن پويش مؤسسه مطالعات 

بهره وري و منابع انساني برگزار شد.
دكتر خدايار ابيلي، سخنران اين گردهمايي، مدل و مباني اصلي جايزه 
منابع انس��اني را تش��ريح و شركت كنندگان را با مزيت هاي رقابتي پايدار 
در كس��ب و كار بر محوريت منابع انس��اني آش��نا كرد. وي، اجراي مدل 
تعالي منابع انساني را راهي مطمئن در ارتقاء كيفي مؤسسات و بنگاه هاي 
اقتصادي عنوان كرد و در خاتمه نيز كارگاه آموزش��ي در قالب چند گروه 
كاري برگزار ش��د. در ارزيابي به عمل آمده، اين گردهمايي مورد توجه و 

استفاده شركت كنندگان قرار گرفت.

3. مشاركت در برگزاري سومين كنفرانس توسعه منابع انساني و حضور 
فع��ال در كلينيك مش��اوره تخصصي در حوزه اس��تراتژي و برنامه ريزي 

منابع انساني

كميته تخصصي توسعه منابع انساني:
»CRM 1. برگزاري همايشي با عنوان »مديريت ارتباط با مشتري

2. برگزاري همايش��ي با عنوان »مديريت دانش مبناي توس��عه منابع 
انساني«

3. برگزاري همايشي با عنوان »استراتژي توسعه منابع انساني مشاغل 
استاندارد«

4. برگزاري كارگاه آموزشي »چشم انداز توسعه علمي ايران«
5. برگزاري كارگاه آموزشي »اخالق در اديان و مكاتب«

6. برگزاري كارگاه آموزشي »توسعه مديريت براي استادان و مديران 
شركت ها«

7. شركت فعال در نمايشگاه هفته پژوهش
8. حضور در غرفه انجمن مديريت منابع انس��اني در سومين كنفرانس 

توسعه منابع انساني

كميته تخصصي توسعه مشاركت:
1. حض��ور فعال در غرفه انجمن در زمان برگزاري س��ومين كنفرانس 

توسعه منابع انساني
2. ارايه مقاله و مطالب تخصصي براي درج در خبرنامه انجمن مديريت 

منابع انساني

كميته تخصصي مديريت دانش و سرمايه فكري:
1. برگزاري سمينار مديريت دانش و سرمايه هاي فكري

2. برگزاري كارگاه آموزشي تكنيك هاي اخذ دانش از نخبگان
 Case studies in knowledge 3. معرف��ي مترج��م و كت��اب

management براي انتشار

4. تهيه شاخص هاي ويژه به منظور انتخاب پيشكسوتان منابع انساني، 
مديران و محققين علم مديريت

5. تهيه و تدوين طرح پيش��نهادي )Layout( وب س��ايت اينترنتي 
مديريت دانش و سرمايه فكري و همچنين سايت اصلي انجمن
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فراخوان مقاله چهارمين كنفرانس توسعه منابع انساني

با برگزاري سه كنفرانس توسعه منابع انساني در سال هاي گذشته كه توجه جامعه علمي و مديريتي كشور را به خود جلب كرده است. انجمن مديريت 
منابع انساني ايران با همكاري مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني و مشاركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، چهارمين كنفرانس 
توسعه منابع انساني را در ارديبهشت ماه 87 برگزار خواهد كرد. اين كنفرانس به مسايل و چالش هاي توسعه منابع انساني در بنگاه هاي كسب و كار 
اعم از شركت هاي بزرگ، متوسط و كوچك مي پردازد و تأكيد ويژه اي بر نوآوري، ابتكار، بازنگري، ارزيابي و تبادل تجربه هاي داخلي و بين المللي در 
زمينه توسعه منابع انساني دارد. از عموم صاحب نظران، استادان، فرهيختگان، مديران، مشاوران، كارشناسان، دانشجويان و عالقه مندان گستره منابع 

انساني دعوت مي شود كه در چارچوب اهداف، محورها و برنامه هاي زير با اين كنفرانس همكاري فرمايند.
اهداف

نشر و گسترش دانش توسعه منابع انساني
توسعه و ترويج نگرش تخصصي و علمي به توسعه منابع انساني

معرفي آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي توسعه منابع انساني و كاربرد آنها در سازمان هاي پيشرو و آينده نگر
تبادل تجربه پيرامون دستاوردهاي توسعه منابع انساني در بنگا ه هاي كسب و كار

محورهاي كنفرانس
نقش توسعه منابع انساني در تحقق الزامات سند چشم انداز كشور مبني بر »برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع 

انساني و سرمايه اجتماعي درتوسعه كشور«
توسعه منابع انساني در بخش هاي دولتي، خصوصي، تعاوني و بنگاه هاي كوچك و متوسط

رويكردها، تئوري ها، مدل ها، استراتژي ها و برنامه هاي عملياتي توسعه منابع انساني
نقش توسعه منابع انساني در ارتقاي بهره وري، خالقيت و نوآوري و كيفيت زندگي  كاري

نقش مديريت منابع انساني در چابكي، موفقيت، تعالي و جهاني شدن سازمان ها
نقش و سهم رهبران در توسعه منابع انساني در سازمان هاي ايراني
پرورش و توسعه مديران زن با توجه به تغيير در تركيب نيروي كار

سناريوهاي دانش سازماني و فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه منابع انساني كشور طي سال 1386
فرصت ها، چالش ها و موانع توسعه منابع انساني در كشور و راه هاي برون رفت از آن ها

برنامه هاي كنفرانس
ارايه مقاله در جلسات عمومي، نشست هاي تخصصي و مقاالت مديريتي در نشست هاي ويژه مديران سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي

ارايه مقاله به صورت پوستر
)Case Study( طرح تجارب بنگاه ها در زمينه توسعه منابع انساني به صورت موردكاوي

برگزاري ميزگردهاي هم انديشي متخصصان و مديران ارشد سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي
برگزاري كارگاه هاي آموزشي و توان افزايي در زمينه توسعه منابع انساني

برپايي نمايش��گاه جانبي ش��امل دستاوردهاي شركت ها، كتب و نش��ريات علمي، منابع آموزشي چندرسانه اي و معرفي مؤسسات خدمات مشاوره اي، آموزش و 
پژوهش در زمينه مديريت منابع انساني

برگزاري دو همايش عرصه يادگيري با حضور اساتيد، صاحب نظران، كارشناسان و مديران توسعه منابع انساني كشور
برپايي كلينيك توسعه منابع انساني در روزهاي برگزاري كنفرانس

جدول زمان بندي كنفرانس ارسال مقاله تا 86/11/20
اعالم پذيرش تا  86/12/20

تاريخ برگزاري: 30 و 31 ارديبهشت ماه 1387
هزينه حضور در كنفرانس، كارگاه هاي جنبي و نمايش��گاه تخصصي مبلغ 1/700/000 ريال اس��ت كه بايد به ش��ماره حس��اب 590/3، بانك ملت، ش��عبه ونك 
پارك )كد ش��عبه 6525/0( به نام مؤسس��ه مطالعات بهره وري و منابع انس��اني )با درج مربوط به چهارمين كنفرانس توس��عه منابع انس��اني( واريز و فيش آن به 

نمابر 88604283 ارسال شود.
جهت مالحظه دستورالعمل تهيه و تنظيم مقاالت مي توانيد به وب سايت كنفرانس مراجعه نماييد
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E-mailنمابر:تلفن:كد شهرستان:

تلفن همراه:نشاني:
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مطاب��ق آئين نامه اجرايي يكپارچه كميته هاي تخصصي، اين كميته ها 
پيگير وظايف مهم زير شدند:

é مش��اركت در برنامه ري��زي اس��تراتژيكي انجم��ن مديري��ت منابع 
انساني

é مش��اركت در تدوي��ن و اجراي اس��تانداردها و الگوه��اي مورد نياز 
مديريت منابع انساني

é انجام فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي در داخل و خارج از كشور
é ارايه خدمات مشاوره اي، آموزشي و پژوهشي

é فعاليت در جذب افراد متخصص
é مشاركت در تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين و مقررات ملي

é مشاركت در برگزاري همايش ها و نمايشگاه هاي داخلي و خارجي
é ايج��اد بانك اطالعات در زمينه ه��اي مرتبط با موضوع فعاليت هر 

كميته تخصصي
é مشاركت در تدوين و انتشار نشريات تخصصي انجمن 

é و ساير فعاليت هاي مرتبط
اكنون بعد از گذشت دو سال از فعاليت  كميته هاي تخصصي، در آستانه 
دور دوم انتخابات اين كميته ها هستيم. اميد است با حضور مؤثر اعضاء در 
اين انتخابات، كميته هاي تخصصي جديد با توان و انگيزه بيش��تر ادامه 

فعاليت بدهند.

» انجم��ن مديريت منابع انس��اني ايران« به منظ��ور ايفاي چنين نقش 
مهم��ي، برت��وان، دانش و تجربه اعضاء خود متكي اس��ت و به تعبيري ديگر 
مجموع��ه توانمندي ه��اي اعض��اء و ميزان مش��اركت و هم��كاري آنها در 
فعاليت ه��اي انجمن اس��ت ك��ه تصوير كلي از نقش انجم��ن را در اذهان 

جامعه ايجاد مي كند.
به منظور ش��ناخت توانمندي هاي اعضاء و ايجاد س��ينرژي و هم افزايي 
و دس��ت يابي ب��ه پتانس��يل هايي كه بتواند انجم��ن را در حصول به اهداف 
استراتژيك ياري رساند، در سال نخست تاسيس انجمن، ساختار كميته هاي 
تخصصي ش��كل گرفت و اعضاء انجمن در هفت كميته تخصصي، متناسب 
ب��ا دان��ش و تجربه خود گردآمدن��د. كميته هاي تخصصي ه��ر كدام طبق 
برنامه هايي كه تهيه و تصويب كرده بودند، فعاليت هايي را به اجرا گذاشتند 

و در برنامه هاي انجمن نيز مشاركت داشتند.
اينك در چهارمين س��ال فعاليت انجمن، به منظور توس��عه حضور فعال 
اعضاء در س��اختار كميته هاي تخصصي و براس��اس آئين نامه مربوطه، مقرر 
شده است تا ضمن تجديد ساختار و انجام بازنگري هاي الزم، تشكيل مجدد 
آنها با حضور وسيع تر اعضاء مورد توجه قرار گرفته و در يك دعوت عام از همه 
اعضاء انجمن خواس��ته ش��ود تا در اين حركت سازنده كه قطعًا در استحكام 
ساختار انجمن و تقويت توان آن براي اجراي برنامه هايي در سطح وسيعتر، 

تاثير به سزايي خواهد داشت، حضوري فعال داشته باشند.
بر اين اساس دريافت نظرات اعضاء انجمن براي تشكيل كميته ها و تعيين 
موضوع هر يك از اين كميته ها بس��يار ارزش��مند خواهد بود. ضمن اينكه از 
همه اعضاء دعوت مي ش��ود تا در مراس��مي كه براي انجام انتخابات مجدد 
كميته ها و تعيين مسئوالن هر كدام از آنها، برگزار مي شود و زمان و محل 

آن توسط دبيرخانه اعالم خواهد شد، حضور فعال داشته باشند.
اميد اس��ت با كمك و مش��اركت اعضاء، انجمن بتواند با سرعت بيشتري 

در جهت دستيابي به اهداف خود حركت نمايد.

كميته هاي تخصصي؛ 
بازوان بالندگي انجمن
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كميته هاي تخصصي چگونه شكل گرفت
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